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14. Taken referee (hoofdscheidsrechter) 

De taken van een scheidsrechter zijn: 

 Het nemen van de face-offs aan het begin van elke periode en na een doelpunt. 
 Spel onderbreken nadat een doelpunt gemaakt is. Vervolgens het nummer van de doelpuntenmaker en 

de nummers van degenen die de assists gegeven hebben, aan de official scorer doorgeven. 
 Het spel volgens de regels onderbreken en straf of straffen opleggen voor overtredingen tegen die 

regels. deze straffen moeten ook weer worden doorgegeven aan de official scorer. Bij dit laatste is het 
van belang dat worden doorgegeven het nummer van de overtreder, de reden waarom een straf werd 
opgelegd en wat de tijdsduur van de straf is (minor, bench minor, major enz.) 

 Het spel onderbreken als de puck buiten het speelveld geraakt is of als iemand, die daartoe niet 
gerechtigd is, de puck aanraakt. 

 Het spel onderbreken als de puck boven schouderhoogte wordt geraakt. 
 Het spel onderbreken als de puck met de hand naar een teamgenoot wordt gepasst, met uitzondering 

als dit in het verdedigingsvak plaatsvindt. 
 Om zodanig in overeenstemming met de regels te fluiten, zodat elk team in gelijke omstandigheden 

verkeert om de wedstrijd te spelen. Voorafgaande wedstrijden mogen van geen enkele invloed zijn op 
het optreden van een scheidsrechter. Ook mag een scheidsrechter zich niet laten beïnvloeden op de 
wijze hoe hij de wedstrijd aanpakt. 

 Opletten dat elk van de teams na een periode het ijs en hun spelersbanken kunne verlaten, zodat ze 
naar hun kleedkamer kunnen gaan, zonder dat ze daarbij gehinderd of lastig gevallen kunnen worden 
door toeschouwers. Is er sprake van een probleem, dan is het de taak van een scheidsrechter om te 
verzoeken om passende maatregelen. 

 Hij moet na de wedstrijd het officiële wedstrijd formulier controleren en kijken of het op de juiste manier 
is ingevuld. Indien correct ingevuld, dan moet(en) de scheidsrechter(s) dit formulier ondertekenen en 
een eigen kopie bij zich houden. De official scorer moet er voor zorg dragen dat de overige kopieën 
verdeeld worden. 

 Hij moet een rapport opmaken, als daar sprake van is, m.b.t. “zware” straffen (match penalty, game 
misconduct en incidenten). Hij zal dit samen met het wedstrijd formulier naar de N.IJ.B. moeten 
versturen.  
Met betrekking tot dit laatste punt verwijs ik naar hoofdstuk 22, waar de exacte procedure van het melden 
van dit soort straffen wordt beschreven. 

 Na de wedstrijd moet de scheidsrechter, na zich omgekleed te hebben, op de voor hem beste manier de 
ijsbaan verlaten. Ga geen discussie aan, met wie dan ook, over overtredingen of opgelegde straffen. 

Ik heb hiermee de belangrijkste taken van de referee tijdens de wedstrijd besproken. Ook kent de referee een aantal 
taken voor de wedstrijd. Hierop kom ik terug in de hoofdstukken 21 ( Begin van de wedstrijd) en 22 (Melden van straffen). 
Voor gevorderden is in het Officials Procedure Manual een uitgebreidere lijst opgenomen. 

ONDERSTEUNING SCHEIDSRECHTER 
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De scheidsrechter wordt op het ijs geassisteerd door zijn linesmen. Vanaf de kant wordt hij ondersteund door een aantal 
personen in de officialbank en mogelijkerwijze door 2 doelrechters. 

In Nederland wordt in de nationale competities slechts gebruik gemaakt van doelrechters tijdens de bekerfinale, de finale 
play-offs in de ERE-divisie en verder alleen als de scheidsrechterscommissie dit wenselijk acht. 

Taken diverse functionarissen: 

OFFICAL SCORER

Verantwoordelijk voor het invullen van het officiële wedstrijdformulier. 
Noteert alle straffen, doelpunten en assists. 
Noteert het eventuele wisselen van goalies. 
Attendeert scheidsrechter erop als dezelfde speler voor tweede maal een misconduct penalty in die 
wedstrijd krijgt opgelegd. 
Verantwoordelijk voor het opsturen van het officiële wedstrijdformulier naar de N.IJ.B. 

GAME TIME KEEPER (TIJDOPNEMER)

 Verantwoordelijk voor het tijdig beginnen van wedstrijd en volgende periodes. 
 Waarschuwt de scheidsrechter tijdig wanneer deze het ijs op moet. 

PENALTY BOX ATTENDANT (STRAFTIJDOPNEMER)

 Is er voor verantwoordelijk dat spelers na hun straftijd te hebben uitgezeten, weer op het juiste moment op 
het ijs terugkeren. 


